
Podstawowy zbiór informacji dotyczący członkostwa w Klubie Sportowym Tebek 
 
Aby zostać Członkiem – Uczestnikiem Klubu Sportowego Tebek i móc uczestniczyć w zajęciach, zawodach, 
egzaminach, obozach sportowych i innych wydarzeniach organizowanych przez Klub należy: 

• Wypełnić i dostarczyć deklarację członkowską podpisaną przez uczestnika zajęć oraz rodziców/opiekunów 
prawnych (rejestracja przez stronę internetową); 

• Opłacić coroczną składkę rejestracyjną w wysokości 40 zł (w tym ubezpieczenie NNW) do kasy Klubu lub na 
konto z podaniem nazwiska uczestnika zajęć z dopiskiem opłata rejestracyjna; 

• Regularnie opłacać składkę członkowską w wysokości 80 zł/miesiąc z wyłączeniem miesięcy letnich lipca  
i sierpnia, począwszy od miesiąca, w którym uczestnik rozpoczął treningi. Wyjątek stanowi pierwszy miesiąc, 
jeśli zajęcia rozpoczęły się w jego drugiej połowie (mniej niż 50% zajęć z danego miesiąca)  

• Przestrzegać statutu Klubu, regulaminów, zarządzeń i postanowień władz Klubu. 

Pozostałe informacje 

Opłaty członkowskie:  
Opłat członkowskich należy dokonywać regularnie do 10 dnia każdego miesiąca przelewem na konto 
Klubu. Możliwe jest również dokonanie opłaty jednorazowo za dłuższy okres  
np. kwartał, półrocze itp. W tytule należy wpisać imię i nazwisko dziecka, szkołę, miesiąc, za który 
dokonywana jest opłata wraz z dopiskiem „opłata członkowska”. W uzasadnionych przypadkach można się 
zwrócić do Zarządu Klubu o obniżenie opłat członkowskich. 
 
Zajęcia dodatkowe: 
Członkowie Klubu mogą korzystać z zajęć dodatkowych organizowanych przez Klub i prowadzonych przez 
wyznaczonych trenerów, tylko i wyłącznie na zasadach ustalonych przez Klub 
 

Dane do przelewu:                          KS TEBEK           
01-944 Warszawa, Kasznicy 1 
BZ WBK I O/Warszawa 16 1090 1014 0000 0000 0304 5736 

Ubezpieczenie: 
Zawodnicy Klubu ubezpieczeni są od następstw nieszczęśliwych wypadków dla osób uczestniczących  
w kulturze fizycznej. Oznacza to ubezpieczenie od zdarzeń zaistniałych podczas wszelkich zajęć 
sportowych organizowanych przez Klub (treningi, zawody, obozy sportowe i inne) oraz podczas udziału we 
współzawodnictwie sportowym organizowanym przez inne organizacje sportowe, gdy zawodnik zostanie 
zgłoszony przez Klub. Ubezpieczenie obejmuje także drogę na zajęcia i z zajęć sportowych.  Konieczność 
ubezpieczenia osób trenujących w Klubie nakłada na nas Ustawa o Sporcie. Z ubezpieczenia klubowego nie 
zwalniają dodatkowe polisy szkolne czy prywatne. Informacja o ubezpieczeniu umieszczona jest na stronie 
internetowej Klubu. 

Istnieje możliwość zakupu klubowych koszulek i doboków (strojów do taekwondo) za pośrednictwem naszego Klubu, 
współpracującego w tym zakresie z dystrybutorem ubiorów i sprzętu sportowego do taekwondo firmą Kolorgraf. 
Szczegółowe informacje dostępne u trenerów. 

Biuro Klubu znajduje się w Szkole Podstawowej Nr 273 ul. Kasznicy 1 w Warszawie.  

Zapraszamy wszystkich do regularnego odwiedzania strony internetowej Klubu na której zamieszczane są wszystkie 
regulaminy, dane kontaktowe, informacje dotyczące działalności oraz kalendarz wydarzeń. 

        Prezes Klubu Sportowego Tebek  

                           Tomasz Pyciarz 


